
Fü z e s s é r y Katalin

KATOLIKUM ÉS MODERNSÉG

Korunkat a szellemtörténet talán "humanizIl\usok mérkőzése" cimszó alatt
fogja tárgyalni; egy második Renaissance hajnalán élünk -a válságkorok
minden kaotikus kisérőjelensége közepette -, amely azzal az igénnyel lép fel,
hogy az embernek egészen új fogalmát hozza és az eddigitől merőben eltérő.

új világot teremtsen. Mindenki több vemberségért harcol, mindenki humanís
tának nevezi magát: a polgári liberalizmus hívei éppen úgy, minta marxisták,
az exisztencialisták vagy a különböző keresztény filozófiai irányzatok képviselői.

A modern humanizmus sokféle árnyalatát elhanyagolva, azt mondhatjuk, hogy
a küzdelem végeredményben a keresztény és az ateista humanizmus közott
folyik. A mai kereszténység egyik legnagyobb problémája az új humanizmus
hoz való viszonya, mely az Egyházon kivül, sőt részben ellene alakult ki és
kétségkívül roppant hatóerejűnek bizonyul.

Először is lássuk, mi ennek az ateista humanizmusnak ' a lényege. Talán
legtömörebben .a kérdés egyik legnagyobb szakértője, Henri De Lubac francia
jezsuita atya fogalmazta meg: "Az új ateizmus misztikus természetű ímmanen
tizrnus, amelyre jellemző az emberiség fejlődésének világos tudata".' Az új
humanizmus kizárólag a földre rendezkedik be; kizárólag az időben, a törté
nelemben él, nem hajt gyökeret az örökkévalóságban. Az új ateizmus, a régivel
ellentétben, nem elégszik meg a transcendens realitás tagadásával, nem elégszik
meg azzal, hogy az Istent kiküszöböli az emberi életből, ntínt a földi boldogulás
akadályát, hanem valláspótlékot, misztikát is nyujt: az embert istenné teszi és
felszólítja, hogy uralkodjék a földön. A technikai fejlődés szédületes lehető

ségeit adja a kezébe és a modern ember megrészegedve a szeme előtt megnyílt,
végtelen távlatoktól. tabula rasat csinál mindabból, amin az eddigi társadalmi
berendezés nyugodott, átszervezi az egész evilági rendet, merőben új kultúrát
hoz, amelynek legjellemzőbb 'vo,násaaz univerzalitás; a klasszikus humaniz
mussal szemben, amely felfedezte az embert mínt egyéniséget, az új humaniz
mus az embert elsősorban mint kollektív lényt tekinti.

Durva vonásokkal felvázolva így fest az ellenfél, amellyel a mai keresz
ténységnek szembe kell néznie, mert ez egy történelmi adottság, amely előtt

nem lehet szemet húnyní, Milyen legyen a keresztény magatartása vele szem
ben? Ezt a kérdést minden öntudatos katolikusnak fel kell tennie magában és
tanulmányozni a válaszokat, amelyeket á nagy keresztény gondolkodók ad
nak rá. Nagyon tanulságos ebből a szempontból a francia katolicizmus,
amelynek egyik központi problémája éppen a kereszténység és a modern
humanizmus viszonya, Náluk találjuk a legnagyobb irodalmat 'erről a kérdésről
és náluk rendezik a legtöbb vitát és ankétet erről az izgalmas témáról,t Nem'
véletlen, hogy Páris érseke, Suftard kardinális volt az első katolikus egyházi
ember, aki egész pásztorlevelet szentel ennek á tárg-ynak.(L. ,Essor 'ou Déclin
de l'f:glise c. 4947 nyarán kiadott körlevelét.) A magasszínvonalú francia kato
likus folyóiratok, mint a jezsuita kézben lévő Dieú Vívant, Études, Témoignage
Chrétien, (és ez utóbbinak Monde Nouveau cimen kiadott sorozata), a per
szonnalista Emmanuel Mounier szerkesztésében -megjelenő Esprit és a domini
kánusok által kiadott Economíe et Humánisme állandóan napirenden tartják
ezt a kérdést, sőt gyakran fcglalkozík vele a nem kimondottan katolikus, de
humanista Nef és a kitűnően szerkesztett, protestáns Réforme cimű folyóirat is. '
Alig van francia katolikus gondolkodó és publicista, aki könyvet vagy legalább
tanulmányt ne szentelt volna a kérdésnek vagy hozzá ne szólt . volná. az ilyen

l L, Henri De Lubac: Le Drame de l'humanísme athée. (Spes, Paris t 945,)
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tárgyú ankétekhez. (L. az Esprit folyóirat ankétjét: Monde Chrétien- Monde
Moderne 1946 aug.v-szept.]"

A következőkben többször hivatkozunk Suhard biboros pásztorlevelére,
és főleg kiindulópontját tesszük magunkévá. Félreértések elkerülése végett le
kell szögeznünk, hogy ha az alábbiakban általában a. kereszténységről beszé
lünk, azt mint történelmi jelenséget nézzük, amely változásoknak van alá
vetve. A pásztorlevél is megkülönbözteti az Egyház evilági arcát és termé
szetfölötti arcát. A Kinyilatkoztatás, a hitigazságok változatlanok, de az Egy
háznak van egy földi síkja 'is: a kereszténység a történelemben, az időben

is él, és mint történelmi jelenség változásokon megy keresztül. Az örök igazság
nak a történelemben meg kell testesülnie. mint ahogy Krisztus is testet öltött
a földön. A történelem adja mintegy az anyagot, amelyet az Egyház megszentel,
a történelemre szükség van, mint ahogy a testre szükség van, mert a kegyelem
is a természetre épít. A kereszténység korok szerint más és más civilizációt
ölt fel, mint valami ruhát, és le is veti, mint az ember ócska köntösét; mindez
nem érinti az Egyház örök lényegét.

Aki a megtestesülés nagy titkát átéli, az nem lehet azon az állásponton.
hogy semmi közünk az istentelen modern világhoz, mert a keresztény eszmény
nek ebben az ateista világban is testet kell öltenie. Terméketlen álláspont akár
állandóan támadó, akár állandóan védekező magatartásra buzdítani a mai keresz
tényeket és átengedni a világot az ördögnek. (Természetesen vannak olyan
kényszerítő külső körűlmények, amikor a kerszténység puszta léte forog koc
kán és kénytelen legalább átmenetileg kizárólag védekező vagy támadó maga
tartást tanusítani. De félő, hogy- az ilyen állapot előbb-utóbb a katakomba
vagy gettókereszténységhez vezet, és' akkor hogy. lehetünk a világ világossága,
a föld sava és az emberiség kovásza?) A francia katolicizmus abban a szerencsés
helyzetben van, hogy; nem kell puszta létéért és pro domo harcolnia és való
ban a Megtestesülés dogmájának megfelelően apostolkodhatik, hogy az egész
modern világot megváltsa. Szemét az örökkévalóságra függeszti, de kezét
ugyamikkor a kor ütőerén tartja és magáévá teszi a mai ember minden olyan
vágyát, amely nem ütközik örök törvényekbe. Azt vallja, hogy a kereszténység,
amelynek hivatása megszentelni a világot, nem vonatkoztathatja el magát
bizonyos történelmi adottságoktól, kell, hogy legyen benne bizonyos .Jrísztoriz
mus", vagyis, hogy megértse a történelem hívását, felismerje az eszméket,
amelyek a jövőtől terhesek és amennyiben ezek nincsenek ellentétben él ke
resztény tanítással, tegye azokat magáévá, még ha a kereszténység konzer
vatív és nyárspolgári elemei ellenzik is. 3 A francia katolicizmus valóban így jár
el, szociális téren progresszív, mondhatnók forradalmi. Egyházi férfiak a leg
haladóbb szellemben szólnak hozzá korunk legégetőbben aktuális kérdéseihez,
így legutóbb Gerlier érsek, a francia sztrájkokal kapcsolatban magáévá tette
a munkások követeléseit. Riquet jezsuita atya a Notre-Dame-ban tartott nagy
böjti prédikációit a kapitalizmus -kérdéseiriek szentelte és a legnagyobb egy
házatyák tekintélyével támasztotta alá antikapitalista tanításait. 4 Chaillet
atya lapja, a Témoignáge Chrétien és a lap számos közgazdasági tárgyú kiad
ványa a leghaladóbb szellemben foglalkozik a termelés, a termelőeszközök, az
államosítás stb. ·kérdéseivel. Katolikus gyárosok és vállalkozók, mint például
Barbu, önként alakitották át vállalataikat olyan munkaközösséggé, ahol a mun
kások maguk irányítják a termelést és részesednek a haszonból. Fiatal francia
papok százai élnek Páris Vadonában. munkásként szegődnek el a gyárakban,
osztoznak munkástestvéreik minden gondjában, elmennek velük kocsmába, tün
tetésekre, kommunistagyűléseikre,egyszóval vállalják a munkások életét. Mind
ezt a francia főpapság egyenes utasítására teszik, az Incarnatio nevében: mint a

2 L. még a Jeuncsse de l'Église és a Témoignage sur la Spiritualité moderne sorozatot. ,
2 A kereszténység és a történelem viszonyáról J. Daniélou: Christianisnre et historte. ]~tudes

1947. szept, Fessard : Théologie et hístoire Dieu Vivant no 8. Jeunesse de L'Église sorozatban: Bglise
et Hístníre. .

• Könyvalakban is megjelent Le Chrétien face li l' argent eimmel.
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kovász a tésztában, elvegyülneka mai ember életébe, hogy felemeljék azt.
(L. A francia püspöki kar r945 februári kiáltványát.)

A pásztorlevél élesen elitél minden olyan magatartást, amely az "integ
rízmus" nevében késlelteti a kereszténységet abban, 'hogy a világot áthassa.
Az integrizmus megcsonkitja az Egyház fogalmát, rnert csak a -változatlan és
időtlen arcát látja és aktivitását kizárólag a transcendensre korlátozza. Páris
érseke egyaránt helyteleniti a doktrinális, a taktikai és -az erkölcsi integrizmust.
"A Kinyilatkoztatás az Egyház legnagyobb kincse - mondja a biboros·-,
hozzányúlni szentségtörés és öngyilkosság lenne. Féltékenyen kell őriznünk a
véglegesen 'megszövegezett dogmákat, de a Kinyilatkoztatást ne azonositsuk
a különféle teológiai iskolákkal. " A hit kettős forrásból táplálkozik: a Szerit
írásból és a hagyományokból. De a hagyomány nem jelenti valamely holt
anyagnak mechanikus átadását, hanem élő kapcsolatot, az örök igazságnak
haladó szellemben való megnyilvánulását, mert bár az igazság változatlan,
minden kor más arcát fedezi fel. Lerini Szent Vince fontos megkülönböztetést
tesz ezen a téren. Hogyan - kérdi -, hát a vallás nem fejlődhet Krisztus Egy
házán belül? De igen - mondja -, egy feltétel mellett: ha. csakugyan haladás
ról és nem meghamisításról van szó. Haladni annyi, mint olyan módon fejlődni,

hogy azért önmagunk maradjunk." Óva inti a katolikusokat attól, hogy az
integrizmus nevében negativ magatartást tanusitanak a modern világgal szem
ben, nemcsak azért, mert a jogos változtatásokkal szemben való bizalmatlan
sággal meggátolják, hogy a katolicizmus a világot áthassa, az átlagkereszté
nyeknek pedig jó ürügyet szolgáltatnak arra, hogy tétlenek maradjanak, de
'legfőképpen azért, mert "a folytonos gyanakvás, ha már megszokássá válik,
ellentétben van a keresztény felebaráti szeretettel".

Helytelenítí' az Ú. n. "taktikai íntegrízmust" is, amely a mai emberre rá
akarja kényszeriteni a hitet és az igazságot. Akkor mennyivel vagyunk jobbak
- kérdi -, mint ellenfeleink, akik a propaganda erőszakos lélektani ráhatá
sához folyamodnak? Nem kevésbbé elítélőleg nyilatkozik az "erkölcsi integ
rizmusról", amelyet főleg a quietisták és a janzenisták képviselnek. A quietis
ták azt mondják, hogy a földi élet mit sem számit az örökkévalóság mellett.
Miért is viselné szívén az Egyház a világ sorsát? - mondják - cselekvésre
semmi szükség, bízzunk mindent a gondviselésre. A janzenisták szerint a világ
gyökerében rossz, ezért kibékülésről szó sem lehet, csak szakitásról. Ahivőnek
nem kötelessége, hogy befolyásolja az eseményeket, hanem, hogy magánéleté
ben Krisztus igazi tanítványa legyen. Akik így gondolkodnak, a pásztorlevél
szerint, vétkeznek a Megtestesülés törvénye ellen. Valóban, sokan nem értik
meg, hogy a kereszténység csak akkor igazi kereszténység, ha transcendens és
ímmanens is egyszerre. A transcendens nem jelenti azt, hogy el kell szakadnia
a világtól, hanem azt, hogy az ember végcélja több, mint az, hogy e földön
boldog legyen.

. A francia katolikus írók és gondolkodók között elég ritka jelenség az ilyen
"integrista", de van erre is példa és tanulságos az ő álláspontjukat is' tanulmá
nyozni. Ilyen a skolasztikus Gilson, aki nem tartja lehetségesnek a szintézist
a modern világ és a kereszténység között. Szerinte a kereszténységnek nem
lehet feladata az, hogy küzdjön egy igazságosabb evilági rendért - márpedig
az új humanizmusnak ez egyik legfőbb.programmpontja~, a kereszténységnek
a bűn ellen kell küzdenie. Az Egyháznak csak egy feladata lehet: az, hogy az
evangéliumi üzenetet megőrizze a maga tisztaságában, hogy az egyetlen szük
ségessel törődjék, a' többi magától adódik: Azt tartja, hogya kereszténység
csak vallási téren forradalmi, társadalmi téren viszont konzervatív. "Az új
világért folytatott harcban a kereszténységnek csak annyi szerepe lehet 
mondja -, hogy majd ha az ember eljutott a küzdelem végére, megvigasztal
hassa őt ezért a .boldogságért'." Mert az ember rájön, hogy a földön elérhető

legnagyobb boldogság is csak nyomorúság. 5

" L. hozzászólását az Esprit ankét] éhez (1946, aug.-szepl. szám.)
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Gustave Thibon a "realizmus" nevében tiltakozik minden olyan kisérlet
ellen, amely meg akarja keresztelni a modern humanizmust.6 "Nem az a köteles
ségünk - mondja -, hogy magunkhoz vonzzuk a tisztátlant, hanem, hogy
önmagunkban megvalósítsuk a teljes .tísztaságot, Ne hajoljunk szeretettel a
karikatúra fölé, hanem mutassuk meg a világnak Krísztus igazi arcát: ne köze
ledjünk a hamis Ideálhoz. hanem igyekezzünk mentől jobban megkülönböztetni
magunkat tőle." Thibon attól fél, a "forradalmi" katolikusok meghamisítják
az igazságot, hogy ezzel közelebb hozzák a mai emberhez. Pedig nem arról van
szó, hogy egy jottányit is engedjünk az igazságból, érvelnek azok. a katoliku
sok, akik a haladás hivei - hanem, hogy megmutassuk annak aktuális arcát,
és azt hányják a Thibon-féle tradicionalisták szemére, hogy az örökkévalót
összetévesztik azzal, ami nem időszerű. Az igazság olyan gazdag, hogy a világ

"végéig van mit kiaknázni és felfedezni benne. Kétségkivül minden kor szívéhez
más és más dogma szól jobban, ami nem jelenti azt, hogy a többit el kell vetni;
a szentség stílusa is szinte korok szerínt változik, de azért a szentség
ugyanaz. Az íntegrízmushíveí a doktrínát féltik, pedig amikor mintegy "aktuali
záljuk" az igazságot,· az apostolkodás pedagógiai fogásáról van szó: már Szent
Pál is azt kereste, ami megtérítendő hallgatóságával összeköti őt: másképen
beszélt a római fórumon, mint a görögök vagy a zsidók előtt, de azért ugyanazt
az ígazságot hirdette.

Thibon nem tudja az új humanizmusnak megbocsátani, hogy láza
dásból született. Ezzel szemben De Lubac, a hisztorizmus legfőbb képvise
lője a francia katolikus gondolkodók. közőtt, azt mondja, hogy vannak az
emberiség javát szolgáló történelmi erők, amelyeknek eredményességéhez bi
zonyos ressentiment is hozzátartozik. Thibon szerint az új ateista humanizmus,
amelynek a Non serviam!a mozgatója, soha nem vezethető vissza Istenhez.
Elfelejti azt, hogy a gyűlölet sokszor invertált szerelem és a blaszfémia esetleg

. előbb vezet Istenhez, mínt a közömbösség. Maritain, az újthomizmus legnagyobb
képviselője, már sokkal nagylelkűbb·a modern ember tévedéseivel szemben:
javára írja, hogy lelkesedésből vétkezett és nem lanyhaságból, mint a polgári
humanizmus gyermeke.

Maritain tökéletes megtestesítője a modern apostolnak, aki rendelkezik
mindazokkal a képességekkel, melyeket Suhard kardinális a katolikus szellemi
elittől elvár; ő valóban kidolgozta az új Summát. amely alapjául szelgálhat
annak a nagy szintézisnek a kereszténység és a modern világ között, amelyet
a pásztorlevél sürget. A L'Humanisme intégra.l egy ilyen Summanak tekinthető;

ebben a grandiózus műben a thomizmus fényénél átgondolja korunk összes
nagy problémáit és ez ateista: humanizmussal, amely megcsonkítja az
ember fogalmát, kiküszöbölve belőle a természetfölötti, szembeállítja az igazi.
az integrális humanizmust, amelyet a kereszténység képvisel. Aki az embernek
csupán emberit akar nyujtani - mondja Aristotelesszel -, boldogtalanná

"teszí, mert az, ami benne a lényeg, vagyis a szellem, többre vágyik, mint
tisztán csak emberi életre.. Marítaín thomizmusa hajlékony és progresszív:
ugyanakkor, amikor doktrinális sikon nem ismer megalkuvást és energikusan
megcáfol minden téves modern tanítást, szeretet, szimpátia lojalitás vezeti a
megtérítendőkkel szemben. Elismeri, hogy a modern ateizmusban vannak hite
les emberi értékek is, es szánalommal látja, mennyi nagylelkűség és jószándék
áll· itt téves célok szolgálatában, hiszen az új humanizmus kiindulópontja az,
hogy rehabilitálni akarja az emberi méltóságot. Az új thomizmus nagy apostola
szerint a gyakorlati keresztény filozófia hivatása napjainkban csak az lehet,
hogy a tévedésekkel" szinte egybeforrt igazságokat megtisztítsa a hozzájuk
tapadó eretnekségektől és igy megmentve belőlük azt, ami hiteles érték, be,
illesszeőket a keresztény filozófia nagy rendszerébe. Mint thomisténak. termé
szetesen elsősorban az a feladata, hogy felhívja a mai ember figyeimét arra.
ami az ember örök célja és figyelmeztesse, hogy az ateista humanizmus ebből

a szempontból nem igazi humanízmus.

• Gustave Thíbon : Le Retour au Réel (H. Lantanehet 1943.)
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Az "új Summa" kidolgozásában a francia jezsuitéknak viszont az a sze
repük, hogy arra feleljenek. meg, mi legyen a katolikusok gyakorIati maga
tartása korunk nagy kérdéseível szembeni hogy a mai kereszténység hivatását
történelmi síkon kifejtsék; hogy rámutassanak az új humanizmusnák azon érté
keire, amelyek "megkeresztelhetők".Mert kétségkiv.ül vannak a mai embernek
olyan törekvései, amelyek a teológiai erényekkel alátámasztva és vallási
távlatokba állítva nemcsak evilági, hanem örök üdvét szolgálhatják. Igy például
önmagában véve nem bün az a törekvés, hogy földi sorsának intézését kezébe
vegye és uralkodjék a föld felett. Hiszen a Genezis egyenesen felszólít ben
nünket erre. Az, hogy az új humanizmus megszervezi a. társadalmi és gazda
sági erőket, ezzel minimálisra csökkentvea véletlenek, a különböző csapások
szerepét, és ezáltal megkönnyíti az ember életét a földön, még nem bún.
A tévtan csak ott kezdődik, hogy a mai ember egy kizárólagos földi paradicsom
ról álmodik és megfeledkezik a természetfölötti hivatásáról. A keresztény is
birtokába akarja venni a földet és le akar győzni mindenféle fatalitást, de ném
azért, hogy idelent végleg berendezkedjék, hanem, hogy az. ember által meg
hódított földet végül felajánlja Istennek és a föld megszentelődjék.

A modern ember a technika segitségével akar a föld felett uralkodni,
természetesen ezért a technikát nagyra becsüli. Akörül, hogy a technikai haladás
mennyiben gátolja vagy szolgálja a lelki haladást, már sok 'szó esett," de még
mindig sokan félreértik a kérdés lényegét. A technika önmagában nem rossz,
sőt elősegítheti az ember boldogulását a földön - márpedig kötelességünk
ezen is dolgozni ---:., minden azon múlik, hogy hogyan élünk a technikai hala
dással, ahogy arra legutóbb Maritain is rámutatott az UNESCO-ben tartott
beszédjében. Az új humanizmus fanatikusan hisz a haladás gondolatában és
ez a hit hatalmas mozgatóerőnek bizonyult, .amelyet főleg a kereszténység
ellenfelei aknáztak ki. Pedig a haladás nem keresztényellenes gondolat, ha
megfelelően értelmezzük. A materialista tanítás szerint a haladás gondolata
nem ismer célosságot és az anyag dialektikáján alapszik. Ebben mély ellen
mondás van, ahogy azt Mounier kifejti," mert a tudomány legújabb felfedezései
szerint az anyag folyton degradálódik, tehát az anyagelvűség kizárja a
progresszivitást. A keresztény szemében a haladás nem végnélküli: ."a haladás
nak, akárcsak a világnak, egyszer vége lesz és akkor majd az egész emberiség
és az emberi mű felvétetik Isten országába, ahol minden emberi eröfeszítés
megkapja ítéletét és jutalmát", A keresztény tehát tisztában van a haladás
céljával és nem gondolja, hogyertnek mozgatója az anyag vak mechanizmusa.
Ahogy Mounier mondja: számára a haladás nem annyira anyagí javakban,
kényelemben, hatalombim való többletét jelent, mint inkább azt, amitől az ember
több és különb lesz; a keresztény haladás elsősorban aszkézis.

A keresztény világnézetet tévesen állítják be statikusnak, hangsúlyozzák
éi francia jezsuita filozófusok: a szellem természeténélfogva progresszív, ezért
a reakciós gondolat távolról sem keresztényi. (Ahogy De Lubac kimutatja,
inkább görög-római örökség.}" Egyenesen istenkáromlást követ el, aki a világ
kormányzását úgy képzeli, hogy abban lehetséges visszatérni egy, előző álla
potra. A mai francia katolicizmus egyik legnagyobb érdeme r hogy kidolgozta
az evolúció keresztényelméletét. Főleg Edouard Le Roy, Teilhard de Chardin'"
és nem utolsósorban De Lubac nevéhez fűződik a természetfölötti evolúcionaliz
mus fogalma. Az evangéliumi üzenet kozmikus ·távlatait igyekeztek megnyitni
a modern ember előtt. Rámutattak az emberi haladás és az élet szerves növe
kedésének összefüggéseire, arra, hogy a földi progresszív fejlődés gondolata
nincs ellentétben az örökkévalóság gondolatával. A kereszténység nem veti el,
hanem elmélyíti a haladás fogalmát: eschatologikus távlatokba állítja be.

• Legutóbb a Genfi Nemzetközi Találkozön ls ezt vitatták meg. A hozzászólaspkat l. A Ne!
1947. novemberi számában.

I L. A Ner 1M7. novemberi Számát.
'De Lubac: L'Iríée chrétiennede l'homme et la recherche de l'homme nouveau. (Étud.es 1947.

nov. él dec. számaí.)
.. P. Teilhard de Chardin S. 1.: Planétisatlon humalne. (Monde Nouveau VII).
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"Ahelyett, hogy szemét behúnyná a haladás előtt, a keresztény hisz benne és
munkálkodik érte, hogy "beteljesitse a teremtést" és siettesse a Parousiát,
amikor ai egész világegyetem - a Corpus Mysticum és az egész teremtés
együttesen - megvalósitja Krisztus Király diadalát. Ez lesz a Pléroma, Krisztus
tökéletes beteljesedése" - mondja pásztorlevelében Suhard biboros. Kozmikus
lelkiséget kiván a katolicizmustól, mert ez szól a modern ember szivéhez, aki
kezdi kozmikus méretekben látni a világot. (Egyszersmind az első keresztények
világképe ez, amelyet csak fel kell. újítaní.)

Az, .amí a katolicizmusban az új humanizmus számára a leghozzáférhetőbb

érték, az éppen a "katolicitása", erről az oldalról tudja a szocializmus is a
legkönnyebben megközelíteni. Jellemző, amit erről abbé Depierre, a Mission
de Paris egyik fiatal apostola ír: "Különleges papi mísszióm közben, amikor
ereztem. hogy bajtársaim lelke a .testvériség közös nagy álmában mennyire
együttrezeg, amikor munka után forradalmi indulókat fütyülve elmentünk egy
gyűlésre, ahol Oroszország, Kina, Németország vagy Amerika szociális problé
máiról van szó, amikor szomszédom, az asztalos, többi társammal együtt elvitt,
hogy az egyiptomiak, spanyolok, indokinaiak szebadságáért tüntessünk, meg
értettem, hogy ezek az emberek, akiknek szive az egész emberiségért dobog,
nagyon is szűkkeblűnek találnák egyéni üdvözlésre buzdító prédikációinkat.
A kollektív megváltásnak e szenvedélyes vágyat csak egy Szent Pál kozrnikus
méretű hite tudná megkeresztelni, vagy Ágostoné, aki előtt Isten országának
képe lebegett. Megértettem, hogy a katolikus hit nemcsak személyes kapcsolat
Isten és a lélek között, hanem Jézus Krisztushoz való hasonulás, aki a világ
Megváltója volt, részvétel a Szeretet alkotó munkájában. Megértettem, hogy
csak akkor tartozom az Egyházhoz, ha előbb az Emberiséghez tartozom, mert
Krisztus teste az egész emberiség, amelyben a Lélek Iakozik. A lélek nem lehet
'meg test nélkül, mintahogy az élesztő csak akkor élesztő, ha a tésztába kerül;
a világ és az Egyház nem élhet másképpen, Isten szándékai szerint, mint egymás
által. Malraux mondotta: ,Csak egy megoldás van az emberi sors problémájára
és ez a katolicizmus, de én nem hiszek benne'. Pedig talán hinne benne, ha mi,
katolikusok ,katolikusabbak' volnánk ... És munkástestvéreink is vele együtt
hinnének. Mert ezek az emberek többé nem térdelnek le olyan Isten előtt,

akinek világa szűkebb, élettelenebb. unalmasabb, mint az a világ, amely meg
nyílt szívük és értelmük előtt".'!

Ugyancsak Depierre abbé sürgeti egy új keresztény öntudat kialakitását,
amely. különösen érzékeny a bűn vagy a jócselekedet szociális visszhangja
iránt. "Kell, hogy elsősorban azt érezzük bűnnek, "a világ bűnének", ha vissza
utasítjuk a közös emberi erőfeszítésben való közreműködést, ha nem kapcsoló
dunk be a szeretet áramkörébe. Észrevettem, hogy újonnan meg tért munkás
testvéreim vétkeiket főleg azért bánják, mert ezáltal felebarátaik és az Egyház
közös javát megrövidítették. Szinte hajlandók az olyan vétket, amely nem
az embertestvérek vagy az Egyház ellen irányul, véteknek sem tekinteni.
Szemükben a bűnös egyéni vétke szinte eltörpül ama mulasztás mellett, amely
miatt a Megváltás műve késedelmet szenvedett és Isten ügye a világban újabb
ponton szenvedett vereséget. Azzal, hogy vétkeztünk, a világ és sajátmagunk
megszentelődését akadályoztuk. A bűn következménye tehát nemcsak a túl
világon való bűnhődés: a bűn azáltal, hogyaMegváltást akadályozza, poklot
teremt a földből és a bűnöst már itt a főldöri az elkárhozottak terméketlen
magánosságára ítéli." '

A fenti idézetek nagyon jellemzőek arra nézve, hogy a francia katoliciz
mus mennyire meg tudja valósítani a szintézist a modern világ és az Egyház
tanítása között; hogy milyen megértő a mai ember vágyaival szemben, hogyan
siet segítségére és támasztja alá teológiával mindazt az emberi értéket, amelyre
talán éppen az ateista humanizmus hívta fel a figyelmet. Amíg például a közép
kor embere, akár a hinduk vagy arabok, még ma is, nem az időben,hanem

»t., az Esprit 19!.6. aug.-szept. számát.
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az örökkévalóságban élt, a modern ember felfedezte az időt, mint pozitiv érté
ket.: A modern kereszténység, főleg a francia katolicizmus - elismeri ezt az
értéket, bár fígyelmeztetí az embert, hogy végcélja történelemfölötti. A francia
katolicizmus erős historizmusa a legmélyebb spiritualizmussal párosul, forra
dalmisága evangéliumi forrásokból táplálkozik és a legkatolikusabb misztériu
mok - a Megtestesülés, Megváltás, Szentek Egyessége - átéléséből fakad.
Kétségkivül van benne erős érzék a történelmi realitás iránt, ami az ateista
humanizmussal közös vonás, nagy valóságérzékkel analizáljaa történelmi
adottságokat és rokonszenvez a történelemáramlateival. de ez, !Vint már mon
dottuk, részben az eredményes apostolkodás egyik előfeltétele és a keresztény
felebaráti szeretetből folyik, részben a katolikus spirituális élmény mélységére
és őszinteségre mutat, amely arra készteti az embert, hogy vallásos eszményét
az időben is megvalósitsa. A francia katolikusok nem azért dolgoznak olyan
eredményességgel evilági sikon, mert megalkusznak és magukba olvasztanak
mindenféle gyanús modernséget, hanem mert átélik a Megtestesülés titkát.
Számukra a természetfölötti is csak akkor hiteles, ha testet tud ölteni. Ezt a
realizmust kell megtanulni tőlük.

MADÁR-APOKALIPSZIS

... Az égen háromszoros rianással
szakadtak szét n felhőtorlaszok

és megjelent a várvavárt madárrej.
Északra húztak.

Elől egy véghetetlen fecskehad,
sűrűnsötétlő fekete vonat;
a távoli hegylánc mögé vonult nap
meg-megszikráztatá kard szárnyukat.
Felhő-útvesztőben visongva
kerest·ék az idvezítő utat.

Aztán jöttek magános vándorok,
hátunk mögül, a Föld görbületéből

köpdöste őket valami torok.
A holló kurrogatva hivta párját,
a héja gyűlölködve vijjogott,
a gyöngybagoly lomhán kapdosta szárnyát,
röptében is friss vérről álmodott.

Egy kócsag is jött árván és kevélyen,
haptákban úszva a vörhenyes égen.

Végül vad recsegésset-ropogással
megjelent az első saskeselyű,

karmai közt roppant útipogácsa.
holt-eleven terű.

Oles szárnya az eget úgy hadarta,
hogy megrendűlt köröskörűl a lég,
s minden bombázónál borzalmasabban
közeledett felénk.
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